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Entendendo a 

Morte 
Encefálica

  Sim. Se a falência do sistema nervoso se 

instala enquanto o paciente está em cuidados 

intensivos, sendo auxiliado por aparelhos, a 

morte encefálica acontece antes da parada 

cardíaca e falência dos outros órgãos (pulmão, 

rim, etc). Apesar disso, o estado é irreversível e 

esse paciente é incapaz de melhorar ou voltar a 

viver.

O QUE ACONTECE APÓS A 
MORTE ENCEFÁLICA? 

  Finalizado o processo de avaliação da função 

encefálica e confirmada a morte encefálica, a 

comunicação do diagnóstico é repassa aos 

familiares. O suporte dos aparelhos é desligado e 

o corpo (cadáver) é entregue aos familiares para 

sepultamento. Se o paciente em vida manifestou 

o desejo de doar seus órgãos, a doação pode ser 

autorizada pelo familiar responsável (parente em 

primeiro grau/esposo(a).

POR QUE DIAGNOSTICAR A 
MORTE ENCEFÁLICA? 

  Uma vez realizado, o diagnóstico de morte 

encefálica (ME) garante legalmente que o 

paciente está morto(a) evitando prolongamento 

desnecessário do sofrimento dos familiares e 

tratamentos que já não beneficiam mais esse 

indivíduo. Ao mesmo tempo, essa definição 

garante disponibilidade dos cuidados intensivos 

para pacientes que podem se beneficiar deles.

  Se o indivíduo faleceu com plena assistência, 

o diagnóstico de ME permite a ele(a) tornar-se 

doador de órgãos em seu momento final, um ato 

que pode salvar muitas outras vidas.

COMO POSSO SABER MAIS 
SOBRE A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS 

APÓS O DIAGNÓSTICO DA MORTE 
ENCEFÁLICA? 

  Para outras informações entre em contato 

com a Comissão Intra-Hospitalar de Doações de 

Órgãos e Tecidos para Transplantes HPS 

(CIHDOTT HPS) Telefone: (81) 3183-0392



O QUE É A 
MORTE ENCEFÁLICA (ME)

  Pacientes em coma profundo, incapazes de 

despertar e de respirar sem auxilio de aparelhos 
podem evoluir para perda total das funções do 
encéfalo. Avaliação da função encefálica pode ser 
necessária em pacientes:
 1)Com causa conhecida do coma;
 2)Na ausência de medicações sedativas
    e anestésicas;
 3)Com estabilidade da pressão,
  temperatura, glicose e outros elementos
   do sangue.

  A morte encefálica (ME) é a parada total e sem 

retorno das funções do Sistema Nervoso Central. 
A morte encefálica pode ser o resultado de lesão 
severa ao encéfalo (ex: acidente vascular, 
traumatismo, etc) ou acontecer em seguida a 
uma parada cardíaca (quando a circulação para o 
sistema nervoso é interrompida). Na verdade, a 
morte encefálica (ME) é a única forma de morrer.

QUE PACIENTE É CANDIDATO A 
AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO 

ENCEFÁLICA?

O QUE É O PROTOCOLO DE 
MORTE ENCEFÁLICA? 

QUAIS AS ETAPAS NA AVALIAÇÃO 
DA FUNÇÃO ENCEFÁLICA?

  Chama-se Protocolo de ME o conjunto de 

avaliações clínicas e complementares que 
determinam se existe ou não função encefálica 
residual, isto é, se o paciente está ou não em 
morte encefálica. 

  Esse conjunto de avaliações é interrompido se 

existem sinais que o encéfalo funciona.

   O protocolo de ME é garantido na lei brasileira 

e compulsório (obrigatório) para todos os 
pacientes candidatos.

O QUE A LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA DIZ SOBRE A 

MORTE ENCEFÁLICA?

  A avaliação é feita em várias etapas e para 

passar de uma etapa para outra nenhum sinal de 
função encefálica deve ter sido encontrado. A 
avaliação inicia com o exame clínico que é 
composto por 07 partes. Se nenhuma função é 
encontrada, o exame é repetido, no intervalo de 
1h, sendo realizado por médico diferente.

  Soma-se as avaliações clínicas 01 exame 

complementar (eletroencefalograma, doppler 
ou arteriografia). Se todos esses resultados 
são compatíveis, o protocolo é fechado e o 
paciente é declarado morto.

  A legislação brasileira é criteriosa e completa 

em relação à avaliação da função encefálica e o 
diagnóstico da morte encefálica. A avaliação e o 
d i a g n ó s t i c o  d a  m o r t e  e n c e f á l i c a  s ã o 
fundamentados na Lei 9434/1997 e na Resolução 
2173/2017 do Conselho Regional de Medicina.

  Durante o protocolo de ME são realizadas 02 

avaliações clínicas. A  avaliação clínica da função 
encefálica compreende 07 fases compostas por 
reflexos involuntários.

QUAIS SÃO AS SETE FASES DA 
AVALIAÇÃO CLÍNICA DA FUNÇÃO 

ENCEFÁLICA?
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